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T U R C Y K L I S T E N er medlemsblad for 
foreningen T U R C Y K L I S T E R N E , der 
liar til formal at udbrede og formidle 
viden om og glsede ved turcykling pS 
ethvert plan. 
Bladet udkommer 4 gange Srligt. 

Rcdaktorer 

Radkslkevej 168 
2600 Glostrup 

T l f 43 45 66 08 

Koordinator 
F i > m / r 4 . KrLitevneyyv 
Saddelmagerporten 4-539 

2650 Hvidovre 
Tl f . 22 16 27 30 

FORRETNINGSUDVALGET 

Kasserer 
Jens Spelmann 
Vingekrogen 12 

2730 Herlev 
Tl f . 44 84 22 19 
Giro: 5 71 38 46 

Bert Due Jensen 
Markskellet 8, 3. T h . 

2720 Vanl0se 
T l f 38 74 68 41 

Gertie Elleby 
Skytteg&rdsvej 49 St. T h . 

2500 Valby 
T l f 36 17 49 40 

Aksel Koplev 
Brandsbyvej 15 
2740 Skovlunde 
T l f 44 92 22 90 

K L U B L O K A L E 
Voldparken 8 

2700 Br0nsh0j 
T l f 38 60 80 14 

(2. torsdag i hver mined.) 

OBS! OBS! Sidste nyt: 

Sjaelso Rundt 2003. 
Kores 1. juni. 

Berlingske Tidende har trukket sig ud af 
SjiElso rundt, og Dansk Cykelunion Distrikt 
Sjs l land har overtaget labet, sa muligheden 
for at Turcyklisterne skal hjslpe til i i r er 
meget lille, for ikke at sige at den er lig nul. 
SkuUe v i mod forventning fd en henven-
delse fra Distrikt Sjalland v i l vi selvfolge-
lig rette henvendelse med oplysninger om 
tid og sted, til de medlemmer af Turcyklist
erne der plejer at st4 pS post. 

Venlig hilsen 
Jens Spelmarm 
t l f 4484 2219 t l f arb. 3387 5188 
Niels C . Krog Pedersen 
t l f 5761 5286 mobil 2273 5339 

H E I N O C Y K L E R 
A L T I 

C Y K E L B E K L / E D N I N G 
K V A L I T E T S C Y K L E R T I L L A V P R I S 

Roskildevej 527,2605 Brandby, Tlf. 43 43 22 39 
0sterbrogade 158. 2100 Kbh. 0, Tlf. 31 20 88 77 

I samme koncern nu ogs5: 
Rolsted cykler: 

Gl. Kongevej 88, 1850 Frederiksberg C, 
T l f 33 21 29 33 

Bikebuster: 
Hovedvagtsgade 6, 1103 Kbh. K, T l f 33 93 93 63 

I 
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Nytarsfrokosten den 19. januar. 

Arets frokost var som vanligt henlagt til 
vores lokaler i Voldparken, men dette 4r 
ville guderne (vejr) det anderledes. Et par 
uger f0r bemeldte dato, kom det Finn K . for 
0re at vores lokaler var totalt ubrugelige, pd 
grund af et par voldsomme regnskyl og 
store mjengder smeltet sne. Disse havde 
bevirket at kloakkerne havde sendt deres 
stinkende indhold ud over alle gulve. Nu 
var gode r4d dyre for festudvalget og jagten 
pS egnede lokaler blev indledt. Det endte op 
med at vi fik lov til at benytte lokaliteterne 
hos Dansk Cyklist Forbunds lokal afdeling, 
pa Tinderh0J skolen, i Radovre. Nu er det 
sS heldigt at en starre kreds af turcyk
listerne ogsd er tilknyttet denne afdeling og 
det var vores held. 

Efter en lasngere rimdringning til de til-
meldte og et opslag pd vores klubhus, 
kunne festudvalget byde velkommen til 40 
feststemte frokostgaester. 
Det blev som altid en festlig dag / af%en 
med en alsidig buffet, et par kolde og nogle 
smS skarpe til halsen, suppleret med et par 
velvalgte ord fra Finn K . 
Et ihffirdigt festudvalg kaempede bravt med 
lokaliteterne, hvor propperne sprang i sam
me takt som man tEndte for et eller andet 
elektrisk apparat. Det varme vand var koldt 
og ovnene ikke belt med p& den varme 
linie. Det blev til en ekstra stor opgave for 
festudvalget sk derfor skal lyde en ekstra 
stor tak til : Finn K . , Gertie, Jesper, Jess og 
ikke mindst Niels J . Johansen. 

Johan Knudsen 60 ar. 

Johan fyldte i slutningen af januar 60 kx 
(det er ikke til at se) og fulgte i den for-
bindelse op pk Finn Gormsens tradition, 
med at give lagkage og portvin til nyt-
Srsfrokosten. Ikke nogen dSrlig tradition, 
for denne forsamling af livsnydere og 
gourmeter. 

Fra disse spalter skal lyde en forsinket 
officiel lykonskning: Ti l lykke Johan og 
fortsKt i samme aktive stil, der er jo 
nsrmest tradition for at turcyklister er super 
aktive og friske langt op i drene.^ 

Aksel Koplev 50 ar. 

For at det ikke skuUe vasre logn var der 
yderligere en rund dag at fejre ved denne 
frokost. Aksel rundede det skarpe hjorne i 
begyndelsen af januar og minsandten om 
ikke ogsd han bad pd et par forfriskninger 
til den efterhSnden glade forsamling. Der 
var vist ikke mange der kom til egne 
lommer denne dag. 
Ogsa et T I L L Y K K E til Aksel fra disse 
spalter, men du er jo ung endnu !! sS du 
skal sku vasre frisk. 

Jan. 

Traeningslyster i pasken?? 

SkuUe nogen Turcyklister fale en trang til 
at ruUe ud ad landevejene i pSskens 
forhibentlig dejlige vejr, sk er der mulighed 
for kvalificeret selskab! 
Knud Hofgart har lovet at std for 
koordination og de efterfalgende strabadser. 
Nu er det ikke s4dan at der kares alle 
pSskens dage, der er trods alt andre garemJl 
i hajtiden, sk ring til Knud og forhor jer i 
ugen op til pSske. 
Knud Hofgart T l f : 36 41 02 12 
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Dansk Cykelfestival i Svendborg^ 

wmLcydcfcstivaLdk 

Nar du tilmelder dig sa gar opmasrksom pa 
at du er Turcyklist, sk bliver v i placeret pa 
samme campingomrMe 
O.B .S 
E r nogen interesseret i at cykle feUes hele 
vejen derover bedes I kontakte Finn K . pk 
22 16 27 30. 
Skulle nogle have den k<etterske tanke at 
tage bilen derover og gerne v i l transportere 
noget ekstra bagage, sk kontakt ligeledes 
F i m . 

A.I.T Rally pa Fyn. 
Fra den 12. til den20. ju l i 2003. 

(!)^(!) (!^(!) 
For 4. gang afholdes det Internationale 
cykeirally i Daimiark. Svendborg K o m -
mune, der ved samme lejlighed fejrer byens 
750 Srs jubilasum, er vasrter og arrangarer 
ved dette arrangement. Sydfyns turist-
forening, der i forvejen havde arrangeret en 
cykelfestival i forbindelse med jubilaset, 
tager sig af alt det administrative. Turplan-
laegningen og de praktiske garemSl er lagt i 
hcEndeme pk erfarne cykelfolk. 
I anledning af jubi lset v i l der ugen igen-
nem vasre en hel del festivitas. 
Man forventer 1000 - 1500 deltagere fra 
14-16 lande. 

Der er mulighed for overnatning, hkd& i telt 
og p i flere hotelier i byen. Camping om-
ridet er grupperet omkring Landsstasvne 
pladsen i byens nordvestlige udkant, her er 
alle faciliteter med toiletter, baderum, 
svammehal, tennisbane og cafeteria. 
Prisen er: kr. 250 pr. person for deltagelse 
250 pr. person for camping og 75 kr. pr. 
telt. 
Tilmelding / materiale : Sydfyns Turist-
bureau t l f 62 21 09 80 
E-mail : turist@svendborg.dk 
www.cvkelfestival.dk 

Sidste nyt om turen til Den 
Franske Cykeluge i Aurillac I.-IO. 
August. 

I skrivende stund 17. februar har v i fSet s i 
mange interesse tilkendegivelser (forhinds-
tilmeldinger) at det m i anses for givet at 
turen kan gennemfares. I alt er der tilmeldt 
37 deltagere, fordelt p i 34 med bussen ud, 
30 med bussen hjem og 2 der karer selv, 
samt yderligere 3 eventuelle. Bussen kan 
vel rumme 38-40 personer. Skulle der viere 
flere interesserede s i er det pa haje tid at 
henvende sig til undertegnede. Man kan 
f.eks. vaelge at s t i pa venteliste. 
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V i gar nu i gang med at an-angere bus 
transporten med Ruby Rejser. Sa snart v i 
har et tilbud v i l I hurtigst muligt modtage 
en tur beskrivelse samt giro indbetalings-
kort. ^ ^ ^ ^ 1 
Tak for jeres interesse! 

Venlig hilsen 
John Mathiesen (45 85 02 41) o^ 
F inn0rss le f f (36 49 99 60) 

BANAN I 
SPORT 
Cyklen - der er kaelet for 

Vigerslevvej 35 Telefon 36 30 04 20 

Vintertrseningen 2002 - 2003. 
Sidste karedag er sandag den 23. marts. 

Trods en generel vad periode i starten var vi 
som regel heldige med vejret imens vi karte 
turen og skovstierne var som regel sasrdeles 
gode. Pa det seneste (ski-evet den 17. feb.) 
har kong vinter regeret. Det har desvasne 
betydet at skovstierne ikke Isngere er 
farbare s i v i ma ud pa de kolde abne 
landeveje. Pa denne tid af aret ma v i vel 
kunne forvente at vejrgudeme asndrer 
karakter, s i s<ESonen kan afsluttes i skoven. 
K o m bare frem af gemmeme v i har 3-4 
sandage endnu.! 

T i l dato har der kun vsret et par off-dage, 
med rigtig elendigt vejr hvor en eller to er 
madt frem. EUers har fremmadet vaeret pa 6 
- 11 personer. Selvfalgelig ville det vasre 
rart med nogle flere ansigter men det er vel 
egentlig O K . Der har vasret et par nye 

ansigter, som lige akkurat hasngte pa en 
gang eller to, miske er det giet for stasrkt ? 
eller ogsa har vedkommende personer bare 
ikke haft lyst til denne form for touring. Det 
er ogsi i helt orden og jeg tror egentlig ikke 
at v i f i r flere med ved at xndre vores 
karsel. Selv om v i for nogle i r siden luftede 
tanken om at etablere et hold mere med 
moderat fart, kom der altsa ikke flere 
kunder i butikken. Arene har vist at den 
gruppe der trofast mader op i al slags vejr, 
j a det er ogsa dem der karer frisk til. Og jo 
det er ved gud hamrende koldt og rat nogen 
gange og svasrt at lette rumpetten fra 
morgenbuffeten, men det er altsa den eneste 
made at komme igennem lavs<BSonen, med 
bare lidt "gode ben". 

Foto: Vintertrajningen februar 2002. Bagsva;rd so. 
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Kommende ture 

Onsdagstraeningen 2003. 

Trsningen starter grundet den sene paske 
den 23. april. 
Sidste tur onsdag den 10. September. 

Madested: 

Medetid: 
Distance: 
Tempo: 

Turguider: 

Stoppestedet ved Risby stu-
dieme. 
k l . 18.00 
35 - 45 km. efter vejr og lyst 
25 --30 km/t. 
E r der hurtigere ansker daimer 
man selv en fraktion. 
Jan og Lene Ba i Jensen 

Det forventes at der kares samlet naten 
rundt, dog er det normalt at der gives frit 
lab de sidste 3 -4 km. Det er som altid 
sasrdeles fomuftigt at made op pa sa mange 
ture som muligt, ellers kan det VKre svasrt 
at hasnge p4 hen over sommeren.!! 

Arrese. 2 ture i en. 
Lardag den 29. marts 2003. 

madpakken. Pa vejen hjem fra Arresa vi l 
der vasre kaffe/kage pa Slangerup Gss tg i -
vergaard. S& se af fa stavet cyklen af, kom 
luft i ringene og kar foraret i made. 

Abningstur 2003. 
Sandag den 6. april. 

Madested: 

Madetid: 
Afgangstid: 
Lsngde: 
Sluttid: 

Turleder: 
Medbring: 

Udenfor TV-byens hajhus 
Gladsaxe pa Marklrajvej. 
09.55 
10.00 prscis 
23 - 25 km. 
Mellem k l . 13 og 14 i klublo-
kalerne. 
Johan Knudsen 
Madpakke. Drikkevarer kabes 
vistnok delvist. 

Der kares straks til Tingbjerg hajdebehol-
dere, som barer under Kabenhavns kom-
munes Vandforsyning. Her skal vi vsere k l . 
10.20. Nedstigning ( i dykkerdragte ?) i en 
beholder og besag i ventilbygningerne varer 
ca. 1 time med kgl. autoriseret rundviser. 
Der er ikke varmet op. 
Sa gar det ad de nsrmeste omveje til 
Hjortespring og via Samosen for at runde 
Lautrupcentret ved Ballerup med tilbageko-
ring ad mindre benyttede traceer, bl.a. bag 
Herlev Amtssygehus og forbi Blaagaard 
Statsseminarium med ankomst nordfra til 
klubben. 
Velkommen og velbekomme. 

Madested: Herlev Posthus 
Madetid: k l . 9,00 
Lasngde: ca. 120 km & 80-100 km 
Hastighed: 26 - 28 km/t & 22 - 25 km/t. 
Turledere: Jess Brink & Lene Boje. 
T l f 38 79 17 59 

Begge ture har start sted i Herlev k l . 9.00. 
Den lange tur nSr hele vejen rundt om 
Arresa, mens den lidt kortere nar saens 
sydlige ende. Der v i l pa begge ture vxre 
mulighed for at s t i pa turen et andet sted 
end Herlev, efter aftale med turlederen. 
Frokosten v i l blive afholdt i det fri, sa husk 

Louis Ketners Eftf. 
V / Michael Cristiansen. 

"Griiiidlagt 1895 " 

Handbyggede Cykier - Tourcykler. 
Cykeltasker - Rygsaskke - Div. Udstyr. 

Carl Bernhardsvej 4 
1817 Frederiksberg C. 

T l f 33 22 48 00 

Turcyklisten 1 / 2003 Side 6 

Bognaes Storskov. 
Sandag den 27. april 2003. 

Madested: Jyllingevej/Tamvej 

Madetid: kl 10.00 

Lffingde: Ca. 85 km 

Turledere: Jesper Wang Larsen 

Flemming Nielsen 

Tl f : 39 90 39 87 (JW) 

43 64 49 03 (FN) 

Om turen: V i starter med at cykle igennem 

Vestskoven, forbi Herstedhaje og Ole Ramer 

Museet. Igennem Vridslasemagle, Sengela-

se, Vadsby og Soderup. Uden om Flang, i -

gennem Marbjerg og igennem Roskilde Uni-

versitetscenter. 

Turens farste pause er i Roskilde Havn, hvor 

der er tid til at spise en is. Hvis vi er heldige, 

skulle det vasre muligt at se Harald Blitand 

lasgge til kaj. 

V i fortsstter nordpa ad Roskilde Fjords vest-

side pa stisystemet ind p i Sankt Hans Hos

pitals omride. Umiddelbart efter at Hospitals 

omridet forlades kares p i en meget smal sti 

tvasrs over en mark ind i Boserup Skov. V i 

karer igennem denne skov og ud i Bognass 

Storskov, hvor der spises frokost i en bugt i 

vandkanten ud til Kattinge Vig . 

Herefter fortsrettes til skovens astligste 

punkt, hvor der er en meget stor skarvkoloni. 

Kolonien indeholder 100-150 skarvreder og 

imellem dem ogsi 30-40 fiskehejrereder. Tu 

ren gennemfares pa et tidspunkt med maksi-

mal aktivitet i rederne, samtidig er det mu

ligt, at se hvad der foregir, fordi der endnu 

ikke er blade pa traseme. Husk kikkert! 

Herefter kares tilbage til Roskilde, hvor vi 

finder et sted med kaffe og kager. 

Fra Flang kares igennem Ny Flang til Hede-

husene station, og der fortsKttes pa stisyste

met langs banen. Haje Taastrup Stien ferer 

OS til Taastnrp station. Efter Jernbane Alle 

kommer vi til stisystemet i Albertslund Kom-

mune. V i karer ind i Vestskoven og skitter 

turen p i toppen af Herstedhaje. 

Ninas Natur Cafe i Kirkelte. 
Lardag den 10. maj 2003. 

Madested: 

Madetid: 
Lsngde: 
Tempo: 
Turleder: 

Krydset Ringvejen / Roskilde
vej, Glostrup. 
K l . 10.00 
ca. 100 km. 
ca, 28-30 km. 
Knud Hofgart 

Frokosten indtages i det fri, hvorefter vi 
karer til Ninas Natur Cafe i Kirkelte og 
drikker kaffe/te og prever Ninas hjemme-
bag. Butikken skulle byde pa mange for-
skellige varer bl.a. oste af faremaelk, 1am-
mepalse, egne bolsjer, marmelader, hon-
ning, redbeder, chokolade og meget andet. 
Cafeen ligger i et lille husmandssted mel
lem de nordsjasUandske skove. 

Osterbrogade 138 • 2100 0 
Tlf. 31 42 43 44 « Giro 9 12 07 69 
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Store Bededagstur til Magleso ved 
IgelsB 
Fredag den 16. maj til sendag den 18. maj 
2003. 

Madested: Ringvejskrydset i Glostrup 
Madetid: K l . 10.00 
Lffingde: Max 100 km hver vej 
Hastighed: Variabel, med plads til alle 
Cykel : Du skal selv kare med 

bagagen 
Turledere: Linda ud / hjem. Niels og 

Annie lardag 
Tilmelding: Senest tirsdag 13. maj d.a. pa: 

36754731 /28925890 

V i forsager endnu en gang, nu hvor 
perioden ligger tre uger senere end sidste Jr. 
Turen gar til Annies sommerhus her i det 
spsde forar. Hvis vejret arter sig, sover 
nogle i telt pa grunden, mens andre kan 
ligge indendars pa gulvet. Hvordan aftales 
preecist, nar deltagerne er registreret og 
vejret til at "stole pa". Under alle omstaen-
digheder skal du medbringe sovepose + 
underlag. 

V i laver faellesspisning fredag og lardag. 
D u skal selv medbringe vin og chips. 01 og 
vand kan kabes pa stedet. E n eller flere 
hjemmebagte kager v i l blive accepteret og 
kan siEtte prikken over i 'et til aftenkaffen. 
Morgenmad sarger vi for. 
Fredag er grillaften - du skal medbringe 
kad el.I til grill, mens Niels og Annie sarger 
for salat og flutes. 
Lardag serveres en gryderet med ris. 
Medbring madpakke el.l. til de tre dage. 
Der kan givetvis foretages indkab lardag, 
nar Niels og Annie er turledere nordvestpa i 
det skanne Odsherred med de skanne bak-
ker. 
Arrangementet koster ca. kr. 100.- , som 
betales undervejs. Klubben er v s r t ved et 
kaffearrangement en af dagene. 
V i glaeder os til at vasre pa tur med jer i det 
forarsprasgede landskab. 

KOMSOVENDEPA . CYKEL FERIEI ^^^SYDEUROPAI 
RubyReiser 
n. 86 15 35 99 

Skanetur. (Fra Malmo) 
Lardag den 24. maj 2003. 

Med 0resundstoget til Malma. 
Tur pa racercykler, med moderat tempo og 
med 15 - 20 km. gode jordveje !! Da turen 
kun gennemfares i godt vejr er dette ikke 
noget problem. 

—. Madested: 

Madetid: 

Malma station, i forhallen ved 
cafeteria. 
K l . ca. 9.30 og med forventet 
hjemrejse samme sted k l . ca. 
18.00 
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Turlaengde: ca. 120 km. 
Turledere: Finn Kristensen og Jan Bai 

Jensen. 
Der skulle vcere gode chancer for al Finn 
K. denne gang kan lede turen og ikke som 
sidst, lede efter turen !! 

Tilmelding inden den 20. maj 
t l f 43 45 66 08-Jan eller 22 16 27 30 -Finn 
Du sarger selv for billetten til Malma og 
retur, husk cykelbillet!. Prisen er ca. 200 kr. 
regnet fra Kbh . H . Der ydes et klubtilskud 
pS 100 kr. incl. kaffe. 
Togtideme. 
Afg. f r aKbh . H . : 2 0 - 4 0 - 0 0 
Ankomst Malma C : 55 - 15 - 35 
Fra Glostrup er der kun een brugbar afg. k l . 
8.42 ank. Kastrup k l . 8.57- togskifl- afg. k l . 
9.15 med ankomst til Malma C . kL 9.35 
V i kaber vores drikkevarer undervejs og 
frokosten indtages i det fri pS et godt ud-
sigtspunkt. Der er ikke mange fouragerings 
muligheder under vejs, da v i er i et lidt ade 
omrSde !! men et kaffested er der da sidst 
p i ruten. 
Ruten er: A d stisystemer til Torup Slot 
(kaffested p4 hjemtur) herefter til Assertorp, 
hvorfra grusveje farer os til Kullarad. V i -
dere over Janstorp, Slimminge, Blentarp, 
hvor v i vender og karer vestover igen. 
Derefter Dalvik, Slatterad, Genarp, og 
tilbage til Assartorp, hvor v i er tilbage p i 
udruten. 
P4 Malma Station m i v i se hvor mange 
cykler der kan vasre med toget ? men der 20 
min.s. drift. 

Triathlon-speclaltsten 

RYVANG CYKLER og SPORT APS | 
He<s«egad> 31/Tlsingegad> 38 ; 
2100 K>b«ihavn 0 1 
m 3120 73 12 . TalBtax 7t 20 54 58 - Siioni. 6 55 21 53 | 

- kram til knesne cyklister g 

CYKELFERIE 
Vi har cykeltaskerne, letvsgtsteltet 

og alt det avrige udstyr. 
Kig ind hos 

Frederiksborggade 52 
1360 Kobenhavn K 

Tlf. 33 1 4 51 50 

Hoje Sandbjerg 
Sandag den 1. juni 2003. 

Madetid: 
Madested: 
Lasngde: 
Turleder: 
T l f : 

K L 10.00 
Klubhuset. 
ca. 60 km. 
Vemer Kristiansen 
38 71 93 22 

Turen kares i jaevnt tempo ad stier til Glad-
sakse, Buddingevej, D . T . U . , stien til Tron-
girdsskolen og Hjortekasrsvej hvor v i n i r 
Malleistien. Den farer os til Haje Sand
bjerg med den smukke udsigt over 0resund 
og Hasterkab. Her kan v i s i nyde frokosten. 
Bagefter karer v i gennem Rude Skov til 
Kongevej en, hvor v i finder et kaffested. 
Sluttelig karer v i hjemad over Farum. 

Si 
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Bornholm rundt pa 1 dag. ^ 
Lardag den 14. juni 2003. 

Racertur med tid til at nyde naturen!! 
NB: max. 12 deltagere. 
Madested: Kbh. H . ved nedgangen til 

0resundstoget. 
6.30 toget afgar k l . 6.56 
Ankomst til Ystad k l . 8.15 
med fierge afg. k l . 8.35 
Ankomst til Ramie k l . 9.55 
Fra Ranne k l . 18.45 med for
ventet ank. Kbh.H. k l . 21.44 
Husk lygter. 
Ca. 130 - 140 km. 
Jan Ba i Jensen. 
Ca. 400 kr. incl. klubtilskud 
Der er ikke kaffetilskud! I 

Tilmelding: Senest 14. april pa t l f 

43 45 66 08 
Der skal bestilles plads biletter til person 
og cykel i meget god tid !! 

Madetid: 

Hjemtur: 

Turltengde 
Turleder: 
Pris: 

Da turen er noget dyrere end normalt, vi l 
jeg prave farst at betale i sidste ajeblik. Sa 
kan jeg eventuelt aflyse en 2 - 3 dage for 
hvis vejrudsigten bliver helt umulig. 
V i har en lasngere transporttid sa regn der
for med nogle omkostninger til morgenmad 
og aftensmad pa fsrgeturen. Jeg forventer 
ligeledes at vi holder vores frokostpause pa 
et af aens ragerier med mulighed for at 
smage nogle af deres specialiteter. 
Ruten er ikke planlagt i detaljer endnu men 
turen starter med sydoen. Det er tanken at 
vi kommer igennem alle det kendte steder, 
hvorfor ruten gar noget i sik sak. Almin-
dingen, Paradisbakkerne, div. plantager, 
Neksa, Svaneke, Snogebask er mfilene in
den v i tager fat pa nordaen. Her tester vi R a 
plantage, Rutsker Hejlyng, Gudhjem, A l -
linge - Sandvig og Hammerknuden, hvor v i 
finder et kaffested. herefter tager vi fat pa 
Slotslyngen Hammershus, Olsker, Klemen-
sker, Hasle og Nyker inden vi igen falder 
ned imod Ranne. 

Ruten gar over alle de bakker vi over-
hovedet kan finde og er helt sikkert p£ent 
anstrengende. 

OBS! OBS! 
Allerede nu er det hvisket os i arerne at 
datoen for S K U L P T U R T U R E N I Kbh. er 
ffindret fra sendag den 24. august til 
sondag den 26. September. Ret det i din 
T U R K A L E N D E R allerede nu, sa du ikke 
gar og glseder dig til en tur der ikke er den 
dag du tror. 

V i ses til mo t ionscyke l iBb 

Postbox 176, DK-4600 Kage 
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Foldecykel!! 

OvenstSende cykel er fotograferet hos Jens 
Thorsen for nogle ar siden, og egentlig var 
den ret smart lavet og med nogle sasrdeles 
udsagte materialer. Og ganske let var den. 
Den tilharte en englffinder, de er lidt 
specielle de englasndere !!( undskyld Hans 
V e m e r ) . 
Efterfalgende nar jeg har betragtet dette 
billede har jeg undret mig over flere ting; 
hvorfor i alverden skal en cykel kunne 
bukkes saimnen pa den made, og hvordan 
skal man handtere sadan en jemskulptur 
under en transport. Sa vidt jeg kan se v i l det 
vasre komplet umuligt at finde en made at 
hanke op i en godt snasket cykel uden at fS 
enten olie fra kasden eller snask fra 
dskkene ??. N4r jeg ser meget intenst pa 
monsteret, er der heller ikke et eneste sted 
der ikke rager en eller anden javertus ud, 
det bliver vist en tengere votering inden 
man beslutter sig for hvor man skal gribe 
fat!. 
Jeg tror alligevel at jeg holder mig til min 
almindelige cykel, den kan man da trille 
med og for resten kan den da ogsA skilles 
lidt ad, forholdsvis let. 
P.S. Det kan da vasre der er en forklaring pa 
fsnomenet jeg ikke rigtig har fdet med !!0g 
sa fik jeg da for resten en pravetur og nu 
ogsa lidt fyld til bladet. 

Fra vor mand i Ringsted har v i modtaget 
nedenstaende turtilbud: 

Birkegardens Haver 
Lardag den 21 . juni 2003. 

Madested: Ringsted station 
Madetid: 09:00 
Distance: ca. 70 km 
Tempo: ca. 20 km i timen 
Turleder: Niels C . Krog Pedersen 

Turen er som falger: Ringsted, Bjernede 
Kirke , Munke Bjergby, Skellebjerg, Birke
gardens Haver i Tagerup, Stenlille, Gyr-
stinge, Ringsted. 
Pa turen besager vi Bjemede Kirke ( S j s l -
lands eneste rundkirke) og Birkegardens 
Haver. 
Entre: Birkegardens haver ca. 60 kr. 
Der ydes ikke tilskud til kaffe, da turen 
kares sammen med Dansk Cyklistforbunds 
Kabenhavns afdeling. 
NsErmere oplysning om Birkegardens Ha
ver pa adressen: 
wvvw.birkegaardens-haver.dk 
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Intemetadresse; 
W W W T U R C Y K L I S T E R N E . d k 

Indeks 

Marts: 

KLUBM0DER 

Torsdag d. 13 
Der vises cykeltaj og cykeludstyr fra S J 
cykler. 

Apri l : Torsdag d 10. 
Almindeligt made. Kaffe og hygge. 

Mai: Torsdag d. 8. 
Almindeligt made. Al le er i forirs-
humar 

Juni: Torsdag d. 12. 
Almindeligt made. Sommerferiesnak. 

S j s l s a Rundt 1 
Nytirsfrokosten 2 
Traeningslyster i pSsken 2 
A I T - R a l l y 3 
Det Franske Ral ly 3 
Vintertraeningen 4 
Kommende ture 5 

Onsdagstrsning 5 
Arresa 5 
Abningstur 5 
Bognss Storskov 6 
Ninas Cafe 6 
Store Bededagstur til Maglesa 7 
Skine 7 
Haje Sandbjerg 8 
Bornholm 9 
Tursndring 9 

Foldecykel 10 
Birkegirdens Haver 10 

Deadline for nasste nummer er 27-4-03. 

Forventet udkomst uge 23 i juni maned. 

I 


